
Itinerarís d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construíts son plurifamiliars

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI, Habilatges acabats segons tipología
edificatoria, 1967-2001 Valore absoluts

• — a'lllats

adossats

— plurifamiliars

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI. Habltatges acabats segons tipología
edificatoria, 1987-2001. Percentatges sobre el total del pare construí!

aíllats

adossats

plurifamiliars

VILANOVA DEL CAMl. Hatótatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-
2001. Valore absoluts

a/llats

- adossats
plurifamlltars

VILANOVA DEL CAMl Habltatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001 Percentatges sobre el total del pare construft

- a'fllats

- adossats

•plurífamilíars

BAGA. Habltatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valora absoluts

aíllats

- adossats

plurifamiliars

s" *í" •{• •? *í* S* N* S? <* <* *í" *í"

BAGA. Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001
Percentatges sobre el total del pare construít

- sTllats

- adossats

- plurifamiliars

Font: elaborado propia a partir de tes dades facilitades peí Collegi d'Aparetladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



Itinerarís d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construi'ts son pluhfamiliars

VILANOVA t LA GELTRÜ Habitatges acabáis segóos ttpotogia edificatoria, 1987-
2001 Valore absoluta

aíllats

' adossats

plurlfamíliars

VILANOVA I LA GELTRÚ. Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-
2001 Percentatges sobre el total del pare construí!

• alliats

-adossats

- plurifamBlars

MOLLET DEL VALLES. Habitatges acabáis segons Upotogia edificatófía. 1987-
2001 Valora absoiuts

— afiláis

adossats

— plurifamillars

MOLLET DEL VALLES Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001 Percentatges sobre el total del pare construft

aTllats

-adossats

plurífamitlars
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SANTA PERPETUA DE MOGODA. HaUtatges acabats segons tipología
edfficatória, 1987-2001. Valore absoluta

alliats

- adossats
plurifamillars

SANTA PERPETUA DE MOGODA. Habltatges acabats segons tipología
edificatoria, 1987-2001 Percentatges sobre el total del pare constrult

aíllats

- adossats

piurifamlliare

Font: etaboració propia a partir de les dades facilitadas pet Col legl d'Aparelladors i Arquitectos Tecnics de Barcelona.



Itinerarís d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges construí'ts son plurifamiliars

CASTELLOEFELS. Habitatges acábate segons tipología edificatoria, 1967-2001,
Valore absoluto

aTllats

adossals
plurifamlliars

CASTELLDEFELS. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construit

- aTllats

-adossats

- plurifamHiare

RUBÍ. Habítateos acabats segons tipología edificatoria, 1967-2001.
Valore ebsoluts

• aTllats

-adossats

- plurifamiltars

4-

RUBl Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001 Percentatges
sobre el total del pare construí!

- aTllats

•adossats
- plurifamflíars

SANT CUGAT DEL VALLES. Habitatges acabats segons tipología edificatoria,
1987-2001. Valore absoluts

1200

aíllats

- adossats

pluriíamiliars
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SANT CUGAT DEL VALLES. Hsbltatges acabats segons tipología edificatoria,
1987-2001. Percentatges sobre el total del pare construid

-aíllats

-adossats

plurifamiiiars

Font: elaborado propia a partir de les dades facilitados peí Col-legi d'Aparelladors f Arquitectes Técnics de Barcelona.



Itineraris d'especialització residencial. Municipis de ia provincia de Barcelona

PERFIL 3: mes del 70% deis habitatges constru'íts son plurifamiliars

PARETS DEL VALLES. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001

Valors absoluls

/ \

~r\i Y

/ \
í

\

aíllats

adossats
— plurifamiíiars
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PARETS DEL VALLES. Habttatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001. Percentatges sobre el total del pare construít

- atllats

- adossats

plunfamiltars

SANT JUST DESVERN. HabUatges acabats segons tipoiooia ñdlflcatóría, 1987-
2001. Valors absoluls

a'fllats

adossats

plurifamiliars

SANT JUST DESVERN, Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-
2001 Percentatges sobre el total del pare construTt

aíllats

- adossats
• plurifamiliars

CALELLA, Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001. Valors
absoluts

aíllats

- adossats

plurifamlliars

CALELLA. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construít

- aíllats

- adossats

•plurifamiliars

Font: elaborado propia a partir de les dades facultades peí Col Iegi d'Aparelladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



Perfil 4: mes del 30 % deis habitatges
constante son aíllats i mes del 30%
adossats

Municipis del perfil 4:

Alella
Argentona

Avinyonet del Penedés

Bruc, el

CaDanyes. les

Cabrils

Casserres

Castellfollit del Boix

Cercs

Coilbató
Collsuspína

Fotgue roles
Fonollosa

Gualba

Gurb
Ltacuna, la

Masies de Roda, las

Mura

Navarcles

Olérdola

Olosl

Olvan
Pacs del Penedés

Palau Sólita i Plegamans

Prats de Lluganés

Rupit i Pnjit

Sant Cugat Sesgarrígues

Sant Feliu Sasserra

Sant Julia de Vilatorta

Sant Lloren); d'Hortons

Sanl Lloreng Savall

Sant Marti Sarroca
Sania Eugenia de Berga

Santa Fe del Penedés

Santa Mana de Martorelles

Santa Mana de Palautordera

Santa Susanna

Subirats
Taradell

Tavertet

Teiá

Perfil IV: Casetes i hortets (+ 30% afllats / + 30% adossats)

En aquest perfil s'hi integren 41 municipis que teñen en comú el fet d'haver orientat els seus
pares d'habitatge nou des del 1987 vers l'habitatge de baixa densitat tot combinan! en graus
diferents les cases adossades i aiilades pero sempre superan! totes dues tipologies el 30%
sobre el total d'habitatges (vegeu fitxa resum). Apareixen dos tipus de municipi molí ben
definits:

• En primer lloc, ciutats petites i mitjanes de la regió metropolitana, básicament del Valles i el
Maresme, sempre per sota deis 10.000 habitants. Entre els municipis del Maresme
apareixen Alella, Argentona, Cabrils o Teiá; entre els del Valles es poden citar Gualba o
Santa Maria de Palautordera, amb Palau de Plegamans, com municipi de major grandária, i
Coilbató com únic municipi del Baix Llobregat en aquest perfil.

• En segon lloc, viles de fa Catalunya central i l'AIt Penedés. En el cas d'aquesta comarca,
val a dir que aquest és el perfil on es compten mes deis seus municipis1. Olérdola, el Bruc,
Mura, Rupit o Sant Julia de Vilatorta son alguns exemples d'aquest segon tipus de
municipi.

Sobre el mapa d'aquest perfil per al període 1987-2001 s'hi detecten algunes continuitats
territorials forca clares com passa amo el grup de municipis entre Vilafranca i l'Ordal o de
Coilbató a el Bruc.

Els gráfics que resumeixen l'itinerari residencial per al conjunt d'aquest perfil de municipis
mostren una evolució forca interessant: es tracta d'un territori que comenca produínt sobretot
habitatge adossat i, en menor mesura aillat a fináis deis vuitanta. En canvi, els anys noranta
signifiquen un augment de l'habitatge unifamiliar pero també del plurifamiliar. Les xifres de
producció son, en tot cas, forca discretes: s'hi produeixen un total de 3,856 cases adossades i
4.474 cases aíllades (vegeu fitxa resum).

Entre els casos seleccionáis per mostrar itineraris residenciáis concrets es troben els de
municipis del Valles com Palau de Plegamans i Santa Maria de Palautordera o del Maresme
com Alella, Teiá, Argentona i Cabrils que s'han col.locat al comengament. La comparació entre
aquests municipis revela com els ritmes de producció d'adossat i d'aíllat mostren situacions
diverses: així, mentre Palau de Plegamans i Santa Maria de Palautordera s'oríenten mes aviat
cap a l'adossat els municipis del Maresme ho fan cap a l'aTllat. En tots ells s'enregistra la punta
de producció de l'unifamiliar de fináis deis vuitanta: en el cas de Palau, Santa Maria i Teiá,
alimentada molt mes pels habitatges adossats; en el cas d'Argentona i Cabrils, recolzada mes
sobre l'habitatge aillat; en el cas d'Alella, son totes dues tipologies les que es desenvolupen
quasi per igual. És també molt interessant constatar com els municipis que comencen amb
produccions superiors d'habitatge aillat les van reduínt a fináis deis noranta tot just quan
augmenten les seves produccions d'habitatge adossat. Així passa a Alella, Argentona i, en
menor mesura, a Cabrils.

Es tracta d'un model evolutiu que es repeteix a d'altres municipis d'aquest perfil que també
comencen produínt aillat i van incorporant majors produccions adossades durant els anys
noranta. Passa així a municipis com Coilbató, Gurb, o Olérdola. Passa igualment a molts
municipis del perfil I especificament orientáis vers la casa aillada com Torelles de Llobregat,
Vallirana, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Eulalia de Roncana i, en menor mesura, a Bigues i
Riells, Olesa de Bonesvalls o Matadepera. Sense que el patró sigui tan ciar a la resta de
municipis que produeixen habitatge aillat, sempre s'enregistra una augment de la producció
adossada a fináis deis anys noranta eventualment associada a increments en el pare
plurifamiliar.

' La majaría de municipis de l'AIt Penedés es reparteixen entre el perfil 1 (mes del 70% deis habitatges
construits son aillats) i el perfil IV (mes del 30% deis habitatges construits son aillats i mes del 30%
adossats) la qual cosa dona una bona idea de la orientado vers l'habitatge unifamiliar de la comarca.



Itinerarís d'especialitzacio residencial, 1987-2001

Figura HA. Perfíí 4: mes del 30% deis habitatges construíts son afiláis i mes del 30% adossats

Valors absoluts

Uistat de municipis
Municipi

Avinyonet del Penetfes

Cabanyes. les

Olérdola

Pacs del Penedés

San! Cugat Sesgarrlgues

Sanl Lloren? d'Hortons

Sanl Marti Sarroca

Santa Fe del Penedés

Subirá ts

Bruc. el

U acuna, la

Castellfollit del Bota

Fonollosa

Mura

Nava relés

Sanl Feliu Sasserra

Cotlbatú

Cassettes

Cercs

Olvan

Alella

Argentona

CaDrils

Santa Susanna

Teiá

CoNsuspina

Folgueroles

Gurb

Masies de Roda, les

Olosl

Prats de Lluganés

Rupit i Pruil

Sanl Julia de Vilatorta

Santa Eugenia de Berga

Taradell

Ta verte t

Palau Sólita I Plegamans

Sant Lloren? Savall

Gualba

Santa Mana de Martorelles

Santa Mana de Palautordera

Comarca

Alt Penedés

Alt Penedés

Alt Penedés

Alt Penedés

Alt Penedés

Alt Penedés

Ail Penedés

Alt Penedés

Alt Penedés

Anoi3

Anoia

Bages

Bages

Bages

Bages

Bages

Baix Llobregal

Berguedá

Berguedá

Berguedá

Maresme

Mares me

Maresme

Maresrrte

Maresme

Osona

Osona

Osona

Osona

Osona

Osona

Osona

Osona

Osona

Osona

Osona

Valles Occidental

Valles Occidental

Valles Oriental

Valles Oriental

Valles Oriental

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

19872001

adossats
212
354
566
263

18
153
111
173
164
247
282
263
356
329
247

3.856

aillats
336
323
350
265
303
197
261
269
243
288
254
305
233
332
323

4.474

plurffamiliars
104
43
44

185
281
114
178
81
77

165
165
284
155
235
178

2.397

Percentatges de cada tipología sobre el total d'habitatges

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1987-2001

adossats
32.52
49,17
58,96
36,89
2,99

32,97
20,18
33,08
33,88
35,29
40,23
30,87
47,85
36,72
33.02

35,95

aillats
51,53
44,86
36,46
37,17
50.33
42,46
47,45
51.43
50,21
41,14
36,23
35.80
31.32
37.05
43.18

41,71

plurifamiliars
15,95
5,97
4.58

25,95
46,68
24.57
32,36
15,49
15.91
23,57
23.54
33.33
20,83
26,23
23,80

22,35

Valors absoluta

A

A
\x—^
/ \ _/ /—/ y

' \
adossats

stltats

plurifamiliars

Percentatges de cada tipología sobre el total d'habitatges

adossats

aillats

piurtfamillars



Itineraris d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 4: mes del 30% deis habitatges construits son aíllats i mes del 30% adossats

PALAU DE PLEGAMANS. Hatttatges acabáis seoons tipología edificatoria. 1687-
2001. Valore absoluto

alllats

-adossats

plurlfamlllars

/ y ^ y s#s y y y y y y y y

100

BO

20

PALAU DE PLEGAMANS. Habitatges acabáis segons tipotogia edificatoria, 1987-
2001, Percenlatges sobre el total del pare construí!

í(. y \A ^ A A / \

V

adossate

plurlfamiliars

• • y y y y y y • y y y • y

ALELLA. Habítatoes acabáis segons tipotogia edificatoria, 1987-2001.
Valore absoluto

aílíats

-adossats

piurifsmlllars

ALELLA HabHatges acabáis segons Üpotogia edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

aíllats

adossats

pHjrifamilíars

¿ s ^ f ¿r # ¿ y y y y y y

SANTA MARÍA DE PALAUTORDERA. HabítatQes acabáis segons tipología
edificatoria, 1987-2001. Valora absoluts

- aíllats

-adossats

plurifamiltars

y y y y y y y y y y y y y

SANTA MARÍA DE PALAUTORDERA. Habítatoes acabáis segons tipotogia
edificatoria, 1987-2001. Percentatges sobre el total del pare construí!

•aillats

• adossats

plurtramiliars

y y y y y y y y y y ¿ ¿ ¿ j /

Font: elaborado propia a partir de les dades facilitadas peí Cdlegi d'Aparelladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



Itíneraris d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 4: mes del 30% deis habitatges constru'its son a'íllats i mes del 30% adossats

TElA. Habltatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Valore absoluta

alllats

- adossats

piurifamillars

TElA. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001. Percentatges
sobre el total del pare construJt

aíllats

adossats

plurifamlliara

ARGENTONA. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valora absoiuts

-afllats

- adossats

plurffamlllars

ARGENTONA. Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construVt

alllats

adossats

plurifamiliars

CABRILS. HaWtatees acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001. Valora
absoluto

- aíllats
• adossats

plurifamiliars

CABRILS. Habllatgss acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construít

• a'íllats

-adossats

plurifamiliars

Font: elaboració propia a partir de les dades facultades peí Col-legi d'Aparetladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



Itineraris d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 4: mes del 30% deis habitatges construits son a'íllats i mes del 30% adossats

COLLBATÓ. Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Valore absoluts

ailiats

-adossats

plurifamillars

eo

40

20

V

V

/

COLLBATÚ.

/

Habitatges acabats segons tipología edificatoria.
Percentatges sobre el total del pare construí!

V \ .••'•••

V \
\ / \
V \ A/
A \/\f ' \

A / \ /AV ' '
A/ \ / /v /
^•y y y / / / / /

1987-2001

.

afiláis

adossats
plurifamJllars

GURB. Habitatses acabáis segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Valore absoluts

s\

-aíllats

-adossats

- plurifamüfars

^ v# ^ s# # # y

GURB Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

- aTllats

- adossats

- plurifamiliars

TARADELL. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001
Valore absoluts

a'íllats

- adossats

plurifamilíars

TARADELL. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

aíllats

-adossals

- plurifamilíars

Fonl: elaborado propia a partir de les dades facultades peí Col-legl d'Aparelladors i Arquitectos Técnics de Barcelona.



Itíneraris d'especialització residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 4: mes del 30% deis habitatges construíts son aíllats i mes del 30% adossats

SUBIRATS Habitatges acabáis segons tipología edificatoria. 1887-2001. Valore
absoluts

aíllats

adossats

— plurifamíllars

SUBIRATS. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

aniats

-adossats

- piurifamlliars

EL BRUC. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1887-2001. Vators
absoluts

-aVIlats

•adossats

- plurifamlliars

^ ¿ ŝ  ^ 4* S f • • / f

EL BRUC. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001
Percentatges sobre el total del pare construí!

aTllats

adossais

plurifamltiars

OLÉRDOLA Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001. Valora
absoluts

- afiláis

-adossats

plurifamlliars

OLÉRDOLA, Habitatges acabáis segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

aíllats

• adossats

plurifamlllars

Font: elaborado propia a partir de les dades facultades peí Collegi d'Aparelladors f Arqutectes Tócnics de Barcelona.



Perfil 5: mes del 30 % deis habitatges
construíts son aíllats i mes del 30%
plurifamiliars

Municipis del perfil 5:

Gélida
Sant Qumtí de Mediona

Carme
Castellón'

Hosialets de Pierola, els

Jorba
Masquefa

Piera
Pobla de Claramuflt, la

Castellbeil i el Vitar

Estany. I"
Moiá

Monis Crol da Caldera
Rajadelt

Abrera
Begues

Cerveltó
Sant Este ve Swrovlm

Borredá

Monimalor

Saldes
Orrius

Tordera
Malla

Oris

Oristá

Sant Agusti de Humanes
Sant Boi de Llu^anós

Vifanova de Sau

Castellbisbal

Sentmenat
Aiguafreda

Caldes de Mootbuí
Campins
Castellcir

Llinars del Vattes
Montseny

Sant Esteve de Palautordera

Vallromanes

Vilanova del Valles

Perfil V: El díspers dins l'espai del compacte (+ 30% aíllats / + 30% plurifamiliars)

Els 40 municipis d'aquest perfil es caracteritzen per comptar amb proporcions mínimes del 30%
de dues tipologies que normalment s'entenen com forga oposades i diferents: l'habitatge en
bloc i la casa adossada. De ben segur, les promocions immobiliáries d'una i altre tipología no
estaran al mateix lloc pero és forca interessant comprovar com alguns deis municipis que s'han
anat destacant al llarg deis capitols previs com forga orientáis vers l'habitatge aíllat no
apareixien al perfil I (+ 70% aíllat) pero si que ho fan ara És el cas de municipis del Garraf-
Ordal com Begues, Cervelló, Abrera o Sant Esteve Sesrovires, que configuren un corredor que
es perllonga cap a Piera i Masquefa tot continuant cap a Igualada; de Tordera al Maresme, o
de Llinars i Sant Esteve de Palautordera al Valles Occidental. A banda d'aquests municipis mes
metropolitans, la resta de la llista está integrada per municipis de grandária mes aviat petita de
l'AIt Penedés i la Catalunya central sense superar, en cap cas, els 5.000 habitants i per un grup
forca interessant de municipis del Valles Oriental també de grandária similar on s'inclouen
alguns com Aiguafreda, Vallromanes o Vilanova del Valles, {vegeu fitxa resum).

Particularment interessant resulten alguns territoris sobre el mapa corresponent com Tare
intermitent que va del Garraf a l'Anoia o el conglomerat de municipis del Bages en el límit amb
el Valles Oriental com Moiá, l'Estany, o Monistrol de Calders.

Com es pot observar ais gráfics que mostren l'itinerari residencial del conjunt d'aquests territoris
es tracta d'un perfil caracteritzat produccions discretes d'habitatge adossat mentre que els
pares d'habitatge aíllat i en bloc teñen una dimensió molt similar al voltant deis 7.000
habitatges. Ara bé, el calendan d'aquestes dues produccions és molt diferent: els habitatges
aíllats fináis corresponen a produccions mes antigües, entre 1987 i els primers anys noranta. A
partir d'aquest moment les xifres absolutas s'estabilitzen i els percentatges sobre el pare
edificat cauen progressivament. És llavors quan la producció d'habitatges en bloc, que s'havia
mantingut en nivells inferiors comenca a creixer i, a partir del 1996, arriba a máxims que
superen de molt la construcció d'habitatges aíllats. És interessantíssim comprovar com aquest
augment del pare d'habitatges en bloc coincideix amb l'increment progressiu del pare
d'adossats que apujen tant les xifres absolutes com els percentatges sobre el pare edificat
(vegeu fitxa resum).

A la llum deis resultáis de l'análisi sembla dibuixar-se un procés segons el qual, excepció deis
municipis molt orientáis vers l'nabitatge aíllat del perfil I, les produccions d'habitatge aíllat es
concentren molt ais anys vuitanta i van reduint el seu volum progressivament a mesura que
l'habitatge en bloc repunta i arrosega amb ell l'habitatge unifamiliar adossat que no té uns
requriments de localització tan rígids peí que fa a la baixa densitat de l'habitat urbá.

Caldrá contrastar aquest patró mes tard pero, de moment, es poden observar els itineraris
residenciáis d'alguns municipis seleccionáis en aquest perfil com Abrera, Castellbisbal o
Masquefa que es col.loquen en primer lloc tot introduínt la resta.



Itineraris d'especialització residencia!, 1987-2001

Figura 11.5. Perfil 5; mes del 30% deis habitatges construits son aíllats i roes «te/ 30% plurífamillars

Uistat de municipis
Municipi

Gélida

Saní Quinli de Mediona

Carme

Castelloii

Hoslaleis de Pierola, els

Jorba

Masquefa

Pera

Pobla de Claramunl, la

CastelIbeB i el VHar

Eslany, r

Moia

Momslrot de Calders

Rajadell

Aürera

Begues

Cervelló

San! Esleve S e a i w * »

Borreda

Monlmajor

Saldes

Orrius

Tordera

Malta

Oris

Orista

Sant Aguslí de Litigante

5a nl Boi da Humanes

V ¡la nova de Sau

Castellbisba!

Sentmenat

Aiguafreda

Caldes de Monlbul

Campms

Casteilcir

Llinars del Valles

Montseny

Sant Esteve de Paiautordera

Vallromanes

Vüanova del Valles

Comarca

Alt Penedés

Ali Penedes

Anota

Anoia

Anoia

Anoia

Anoia

Anoia

Anoia

Bages

Bages

Bages

Bages

Bages

Baix Llooregat

Baix Llobfegat

Baix Llobfegal

Batx Uobtegal

Berguedá

Berguedá

Bergueda

Mares me

Maresme

Osona

Oso na

Osona

Osona

Osona

Osona

Valles Occidental

Valles Occidental

Valles O iental

Valles Oriental

Valles Oriental

Valles Oriental

Valles Oriental

Valles Oriental

Valles Oriental

Valles Oriental

Valles Oriental

Valors absoíuts

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1987-2001

adossats
237
284
298
249

61
179
181
182
162
301
230
293
337
276
301

3.571

aíllats
466
482
569
428
526
462
703
454
439
465
516
504
478
486
478

7.456

ptarftMniliars
123
102
239
410
501
366
443
363
408
375
592
633
761
821
977

7.114

Percentatges de cada tipología sobre el total d'habitatges

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1987-2001

adossats
28.69
32,72
26,94
22.91

5,61
17,78
13,64
18,22
16.06
26,38
17.19
20,49
21,38
17,44
17.14

19.68

aíllats
56,42
55,53
51.45
39,37
48,35
45,88
52,98
45,45
43.51
40,75
38,57
35.24
30.33
30,70
27.22

41.10

plurifamiliars
14,89
11.75
21.61
37,72
46.05
36,35
33,38
36,34
40.44
32.87
44,25
44.27
48.29
51,86
55.64

39,22

Valore absoluta

adossats

altáis

ptufifamWars

Perumtat0«s da cada tipología sobra «I total d'habitatges

-adossats

aillats

plurifamMn
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PERFIL 5: mes del 30% deis habitatges construíts son aillats i mes del 30% plurífamiliars

ABRERA. Habitatges acábate segóos tipología edificatoria, 1967-2001. Valore
absoluto

- aillats

•adossats

piurifamlltars

ABRERA Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construtt

-aillats

•aúossats
-plurifamitlars

CASTELLBISBAL Habftatges acatáis segons ttpotógia edificatoria. 1S87-2001.
valore absoluta

-aillats

- adossats

-plurífamiliars

CASTELLBISBAL. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construít

/

w y XV
-aillats

-aúossats

- plurifamíliars

& y j

MASQUEFA, Haottatijes acabats segons tipotogia edfflcatorta, 1987-2001. Valore
absoluto

ailtao

-adossats
plurifamíliars

MASQUEFA. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construft

aillats

• adossats

- plurifamiliars

Font: elaborado propia a partir da tes dades facultades peí Col-legi d'Aparelladors I Arquitectes Tóenles de Barcelona.
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PERFIL 5: mes del 30% deis habitatges construíts son aillats i mes del 30% pluhfamUiars

140

120

100

60

40

20

0

VILANOVA DEL VALLES- Habitatges acábate segons tipología edificatoria
2001. Vators absoiuts

/^ _ _/- ~^°^/

,1987-

adossats

plurifamiliars

VILANOVA DEL VALLES. Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-
2001 Percentatges sobre el total del pare construí!

aíllats

'adossats

- plurifamillars

PfERA, Habitatges acfl&ats segons tipotogia edificatoria, 1987-2001.
valora absoluts

aniats

- adossats

plurifamillars

PIERA. HatDtatges acabats segons tipología edificatoria, 1967-2001
Percentatges sobre el total del pare construTt

- afllats

-adossats

plurífamilfars

CERVELLÓ. Habitares acabats segons Upoiogia edificatoria, 1967-2001. Valore
absoluts

aillats

•adossats

plurifamiliars

CERVELLÚ. Habitatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

I A ^ / V
aillats

adossats

plurifamlllars

^ y s# K# ^ ,<

Font: elabcxació propia a partir de les dades facilitados peí Col-legi d'Aparelladors I Arquitectes Técnics de Barcelona.



Itineraris d'especialització residencia!. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 5: mes del 30% deis habitatges construíts son aillats i mes del 30% pluhfamiliars

LLINARS DEL VALLES Habitare» acabáis segons tipología edificatoria. 1987-
2001. Valors absoluto

aTllats

adossats

— plurffamltlars

LLINARS DEL VALLES. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-
2001 Percentatges sobre el total del pare construfl

-aTllats

-adossats

plurifamillars

y y y y y y y y y y y y ¿

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA Habitatges acábate sogona üpotogia
edificatoria. 1987-2001. Valore absotuts

atllats

- adossats

plurifamíliars

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA Habítateos acábate segons üpotoflia
edificatoria, 1987-2001 Percentatges sobre el total del pare construí!

atllats

•adossats

plurifamüiars

GÉLIDA. Habitatges acábate segons tipología edificatoria, 1987-2001. Vators
absoluts

00

aTllats

• adossats

— plurifamüiars

GÉLIDA. Habitatges acábate seoons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

alllats

-adossats

plurifamillars

y y y y y y y y y y y y y

Font: elaborado propia a partir de les dades facilitadas peí CoMegi d'ApareJIadors f Arquitectos Tdcnics de Barcelona.



Itinerarís d'especialitzacio residencial. Municipis de la provincia de Barcelona

PERFIL 5: mes del 30% deis habitatges construits son aíllats i mes del 30% plurifamiliars

MOlA. Habftatges acábate segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Valore absoiuts

aíllats

adossats

— piurifamthars

MOlA. Habitatges acabáis segons tipología edificatoria, 1987-2001. Percentatges
sobre el total del pare construí!

-aíllats

-adossats

pfurifamlliars

SANT ESTEVE SESROVIRES Habitares acattats segons tipología edificatoria,
1987-2001. Valore absotuts

aíllats

- adossats

plurifamiliars

SANT ESTEVE SESROVIRES Habitatges acábate segons tipología edificatoria,
1987-2001. Percentajes sobre el total del pare construí!

-aíllats

-adossats

-plurifamiliars

BEQUES. Habitatoes acabats segons apología edificatoria, 1987-2001. Valora
absoiuts

aTllats

adossals

plurifamillare

BEGUES Habitatges acábate segons tipología edificatoria, 1987-2001
Percentalges sobre el total del pare construTt

- aTllats

-adossats

plurifamiliars

Font: elaborado propia a partir de les dades facilitados peí Col legi d'Aparelladors i Arquitectos Tócnics de Barcelona.
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PERFIL 5: mes del 30% deis habitatges construits son aíllats i mes del 30% pluhfamiliars

SENTMENAT Habitatges acabáis segóos tipología edificatoria, 1987-2001.
Valore absoluto

alllate

adossats

plurffamlliars

/ y &• &• s#- ¿

SENTMENAT Habltatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-2001.
Percentatges sobre el total del pare construí!

aíllats

adossats

— piurifamlliara

TORDERA Habltatges acabats segons tipología edificatoria. 1987-2001. Vafors
absoluta

160

aillats

-adossats

plurifamiliars

TOPDERA. Habltatges acabats segons «poíogia edificatoria. 1987-2001
Percentatges sobre el total del pare construit

— aTIlats

— adossats

— plurifamiliars

CALDES DE MONTBUI. HabHatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001. Valore absoluto

100

aTIlats

- adossats

pturifamiliars

80

40

20

CALDES DE MONTBUI. Habitatges acabats segons tipología edificatoria, 1987-
2001. Percentatges sobre el total del pare construí!

J V v̂  ^o
**************

aíllats

adossats

plurifamiliars

Font: elaborado propia a partir de les dades facultades peí CoHegi d'Apareltadors i Arqultectes Técnics de Barcelona.



Perfil 6: mes del 30 % deis habitatges
construTts son adossats i mes del 30%
plunfamiliars

Municipis del perfil 6:

Artes

Avia

Balen yá
Balsareny

Barbera del Vafes

Calar
Caldes d'Estrac

Calldetenes

Callus
Capellades

Cardona
Castell terco 1

Centelles

Espa rreguera

Esplugues de Llobregat

Figaró-Montmany
Franqueses del Valles les
Garriga, la

Gironella

Guardíola de Berguedá
Manlleu

Masies de Voltregá, les

Masnou, el

Monistrol de Montserrat

Montmeló
Odena

Palafolls
Papiol, el

Pía del Penedés, el

Premia de Dalt
Premia de Mar

Puig-reig
Roda de Ter

Sallen!

Sant Andreu de Llavaneres

Sant Feliu de Codines
Sanl Hipólit de Voltregá

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Marti de Tous

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Riudebillles
Sant Pol de Mar

Sant Quirze de Besora

Sant Quirze del Valles
Sant Vicenc. de Castellet

Santa Eulalia de Riuprime
Santa Marganda i els Monjos

Santa Maria d'Oló

Santpedor

Süna

Tiana

Tona

Torelló

Ullastrell

Valfbona d'Anoia

Viladecavalls

Vilassar de Dalt

Perfil VI: L'adossat en espais densificáis (+ 30% adossats / + 30% plurifamiliars)

Els 57 municipis que formen part d'aquest grup han combinat ais seus pares d'habitatge nou
dues tipologies que malgrat plantejar-se com oposades comparteixen el fet de poder localitzar-
se en espais densificats i, com s'ha dit abans, no necessitar tant com l'habitaíge aíllat un habitat
de baixa densitat per localitzar-s'hi. Aquesta combinació es refereix a un minim d'un 30% sobre
el total del pare construí!.

Al costat de ciutats mitjanes de la regió metropolitana apareixen municipis de grandária mitjana,
sobretot del Bages i de l'Osona. Entre les primeres destaquen Esparreguera, Esplugues o el
Papiol al Baix Llobregat; municipis del Maresme com Premia, Tiana o Sant Pol; ciutats
importants del Valles Occidental com Sant Quirze o Barbera; i de l'Oríental com Les
Franqueses Entre els municipis de grandária mitjana de la Catalunya central es poden citar
nuclis mitjans com Sallent, Santpedor o Súria al Bages; i Manlleu o Torelló a l'Osona (vegeu
fitxa resum).

Es tracta d'un eonjunt territorial on els adossats teñen un protagonisme important peí que fa a la
magnitud de les produccions: s'hi construeixen mes de 17.000 cases adossades, 10 vegades
mes adossats que ais municipis del perfil II que teñen mes de la meitat del seu pare dedicat a
aquesta tipología edificatoria. De fet, aquest és el segon perfil que concentra major volum de
cases adossades després del perfil III (+ 70% plurifamiliar) corresponent a les ciutats mes
grans- Sembla dones que l'associació entre adossat i plurifamiliar es confirma especialment per
aquells volums de producció adossada mes elevats.

Els gráfics relatius a l'itinerari de producció residencial de tot el conjunt mostra dos moments
d'interés i contigut diferent:

• Fináis deis anys vuitanta: La producció d'habitatge s'orienta molt clarament cap a l'adossat
que, de fet, comenta el període d'análisi amb un pes del 50% sobre el total del pare
edificat. Es tracta d'una punta de producció molt concentrada en el trienni 1987-89.

• Segona meitat deis anys noranta; La producció en bloc creix de forma exponencial i els
habitatges plurifamiliars que havien comengat el període lleugerament per sota del 30%
sobre el pare d'habitatges arriben a depassar el 60% amb produccions anuals per sobre
deis 2.000 habitatges (vegeu fitxa resum). De forma paral.lela, els habitatges adossats tot i
creixer durant varios anys mai tornen a recuperar els Itindars de producció de fináis deis
vuitanta i, des del 1997, redueixen tant les xifres absolutes com els percentatges de
producció.

Aquest patró evolutiu és, obviament, el resum del comportament d'aquest territori i no tots els
municipis s'ajusten. Correspon, de fet, a l'evolució deis municipis intermedis del Valles, el Baix
Llobregat i el Maresme amb exemples que el reprodueixen amb lleugeres variacions. Com
exemple, es poden comparar els itineraris residenciáis de el Masnou o Sant Quirze; La Garriga,
Les Franqueses o Barbera del Valles; Sant Andreu de Llavaneres, Palafolls, Sant Joan de
Vilatorrada; Sant Pol de Mar, Viladecavalls o Montmeló. Tots ells apareixen per aquest ordre
introduint la resta de casos.


